
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
 

15 липня 2011 р.         № 299 
 

 
 

Про районну раду з питань 
безпечної життєдіяльності  

населення 
 

 
      Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

охорону праці» та з метою координації діяльності та організації роботи з 
питань безпечної життєдіяльності структурних підрозділів 
райдержадміністрації, підприємств,  організацій та установ району  

незалежно від форм власності, забезпечення реалізації державної політики у 
галузі охорони здоров’я, життя людей на виробництві та профілактики 

побутового травматизму: 
 

1.  Створити районну раду з питань безпечної життєдіяльності населення у 
складі згідно додатку. 

 
2. Затвердити Положення про районну раду з питань безпечної 

життєдіяльності населення, що додається. 
 

3.  Забезпечити   оприлюднення   цього   розпорядження   на   офіційному 
 веб-сайті  Дніпровської  районної  в  місті  Києві державної адміністрації. 
 

4.   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови А.П. Руденка  

   
 

 
     В.о. голови                                                                            С. О. Кравченко 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                                                           Додаток  
 

                                                                            до розпорядження голови 
 Дніпровської районної в 

 місті Києві державної 
 адміністрації 
 

  15 липня  2011р .  №  299 
 

 
 

С К Л А Д 
 

Дніпровської районної ради з питань 

безпечної життєдіяльності населення 
 

 
1. Кравченко 

Сергій Олексійович 

– голова  ради,  перший заступник голови 

Дніпровської  районної  в  місті Києві 
державної адміністрації 

 
2. Руденко 

Анатолій Петрович 

– заступник  голови  ради, заступник голови 

Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

 
3. Ходаківський 

Станіслав Демидович 
– секретар ради, провідний спеціаліст сектору з 

питань охорони праці  Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації               
                       

 Члени ради: 
 

  

4. Громницький  
Леонід Пилипович 

– начальник  відділу  ДАІ  з  обслуговування 
адміністративної території Дніпровського 

району та автомобільно-технічної інспекції 
підпорядкованого УДАІ ГУ МВС України в м. 

Києві (за згодою) 
 

5. Бочарова 
Олена Борисівна 

– начальник  Лівобережного  відділу 
Управління виконавчої дирекції фонду 

соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та профзахворювань 
в м. Києві (за згодою) 

 
6. Каменєв  

Олег Львович 

– начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій Дніпровської районної в місті Києві   
державної адміністрації 

 
7. Ільєнко 

Василь Петрович 

– начальник управління освіти Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації 
 



8. Діхтяр 
Віктор Володимирович 

– начальник  управління  житлово-
комунального господарства Дніпровської 

районної в м. Києві державної адміністрації 
 

9. Лакіза 
Віталій 

Володимирович 

– заступник начальника Дніпровського РУ ГУ 
МВС України в місті Києві – начальник штабу 

(за згодою) 
 

10. Свінціцький 
Василь Брониславович 

– завідувач сектором взаємодії  з питань 
діяльності правоохоронними органами 
Дніпровської районної в м. Києві державної 

адміністрації 
 

11. Коропецький 
Володимир 

Васильович 

– головний спеціаліст  управління охорони  
здоров’я Дніпровської районної в м. Києві 

державної адміністрації 
 

12. Матвієнко  
Алла Павлівна 

– головний державний санітарний лікар СЕС 
Дніпровського району м. Києва (за згодою) 

 
13. Острянко  

Віталій Петрович 

– заступник начальника Дніпровського РУ ГУ 

МНС в м. Києві (за згодою) 
 

14. Симонова 

Наталія Анатоліївна 

– голова  об’єднання первинних профспілкових 

організацій установ охорони здоров’я 
Дніпровського району (за згодою) 

 
15. Тарасун 

Сергій Михайлович 

– начальник  відділу праці та зайнятості 

управління праці та соціального захисту 
населення Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації    
 

16. Смолянець 
Василь Володимирович 

– директор  комунального підприємства 
«Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту та утриманню автомобільних шляхів 
та споруд на них Дніпровського району м. 

Києва» (за згодою) 
 

17. Марек 

Оксана Вікторівна 

– завідувач сектору з питань охорони праці  

Дніпровської районної в м. Києві державної 
адміністрації 

 
 

 
 

Керівник апарату                                                                   А.М. Павленко 

 
                                                                                      

 



    Затверджено  
 

                                                                            розпорядження 
 Дніпровської районної в 

 місті Києві державної 
 адміністрації 

 
  15 липня   2011р .  №  299 

 
 

  

Положення  

 про районну раду з питань безпечної життєдіяльності населення  

 1. Дніпровська районна рада з питань безпечної життєдіяльності населення 
(далі - рада) є консультативно - дорадчим органом при  Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації,  утвореним з метою 

забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я, життя 
людей на виробництві та профілактики побутового травматизму. 

2.  Рада створюється та ліквідується розпорядженням голови Дніпровської 
районної  в місті Києві державної адміністрації. 

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, указами і 
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з питань 
безпечної життєдіяльності населення, рішеннями Київської міської Ради, 

розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), розпорядженнями голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації , Регламентом Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації  та цим положенням. 

4. Основним завданням ради є: 

   надання організаційно – методичної та консультативної допомоги, 
управлінням та відділам, іншим структурним підрозділам  
райдержадміністрації, підприємствам, організаціям, установам району 

незалежно від форм власності в галузі охорони здоров'я, життя людей на 
виробництві та профілактики побутового травматизму; 

   заслуховування на своїх засіданнях керівників та відповідальних за 
охорону праці в трудових колективах; 

   одержання від підприємств, установ та організацій району необхідну 

інформацію з питань стану охорони праці та профілактики побутового 
травматизму; 



   сприяння вивченню, узагальненню та поширенню досвіду в галузі охорони 
життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, 

вирішення питань контролю за виконанням договорів в цій галузі.  

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право: 

    координувати діяльність установ, підприємств і організацій, розташованих 
на території району, незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, в 

галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового 
травматизму; 

   залучати для розгляду питань, пов'язаних з її діяльністю, науковців, 
спеціалістів, представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх 
керівників), а також незалежних експертів;  

   утворювати постійні та тимчасові робочі групи. 

6. Рада може проводити свою діяльність на основі взаємодії з громадськими 
об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями всіх форм 

власності. 

7. Раду очолює голова,  який  призначається та звільняється розпорядженням 
голови  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Члени ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. 

8. Формою роботи ради є засідання, які проводяться за рішенням голови 

ради, але не рідше як один раз на квартал. 

План роботи ради формується за пропозиціями її членів і затверджується 
головою ради. 

Засідання ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 

половина його членів. 

Засідання проводить його голова, а в разі його відсутності – заступник 
голови. 

9. Рішення ради, у тому числі регламент, план роботи, порядок денний, 

вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувало більшість присутніх на 
засіданні членів ради. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні.  

Рішення ради оформляється протоколом, який підписує головуючий на 

засіданнях ради.  



 

10. Члени ради можуть брати участь у нарадах, що проводяться керівництвом 
райдержадміністрації та належать до компетенції ради. 

11. Рада може інформувати громадськість про свою діяльність, та прийняті 
на засіданнях рішення та стан їх виконання на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації. 

  

Керівник апарату            Павленко А. М. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


